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ارتفعت أسعار النفط    امس االثنني 
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي م��ن امل��ت��وق��ع أن يقل 
فيه امل��ع��روض ف��ي األس���واق ف��ور تنفيذ 
العقوبات األمريكية ضد صادرات إيران 

من النفط اخلام.
وبلغ سعر التعاقدات اآلجلة ألقرب 
شهر استحقاق خل��ام ب��رن��ت القياسي 
79.88 دوالر للبرميل في الساعة 0248 
بتوقيت جرينتش مرتفعا عشرة سنتات 

عن اإلغالق السابق.
وبلغ سعر التعاقدات اآلج��ل��ة خلام 
غرب تكساس الوسيط األمريكي 69.31 
دوالر للبرميل مرتفعا 19 سنتا عن إغالقه 

السابق.
وك��ان احمل��رك الرئيسي لألسعار في 
آسيا امس االثنني هو قرب بدء العقوبات 
األمريكية على صادرات النفط اإليرانية 
والتي يبدأ سريانها في الرابع من نوفمبر 

تشرين الثاني.
وعلى الرغم من اتفاق منظمة أوبك 
في يونيو حزيران على زيادة اإلم��دادات 
لتعويض ال��ن��ق��ص م��ن امل��ع��روض من 
النفط اإلي��ران��ي أش��ارت وثيقة داخلية 
راجعتها روي��ت��رز إل��ى أن أوب��ك تواجه 
صعوبة في زي��ادة اإلنتاج ألن الزيادات 
في السعودية يقابلها نقص في إي��ران 

وفنزويال وأجنوال.
وق��ال ف��احت ب��ي��رول امل��دي��ر التنفيذي 
لوكالة الطاقة الدولية ام��س  االثنني إن 
املنتجني اآلخرين قد يواجهون صعوبة 
في تعويض النقص املتوقع من املعروض 
من النفط اإليراني بشكل كامل وأن هذا 

العامل باإلضافة إل��ى الطلب القوي قد 
يؤديان إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل 

أكبر.
وقال جتار إن املستهلكني الرئيسيني 
للنفط يخزنون كميات توقعا حلدوث 

مزيد من النقص.
وق��ال وزي��ر الطاقة السعودي امس  
االثنني إنه ال نية لدى السعودية لفرض 
حظر نفطي على املستهلكني الغربيني على 
غ��رار ما حدث في 1973 وإنها ستفصل 

النفط ع��ن السياسة وذل��ك وس��ط أزم��ة 
متفاقمة بشأن مقتل الصحفي السعودي 

جمال خاشقجي.
وأبلغ الوزير خالد الفالح وكالة تاس 
الروسية لألنباء عندما سئل إن كان من 
املمكن أن يتكرر حظر 1973 ”ال توجد 
نية.“ وصب مشرعون أمريكيون بارزون 
جام غضبهم على ولي العهد السعودي 
األمير محمد بن سلمان يوم األحد وقالوا 
إنهم يعتقدون أنه أمر بقتل خاشقجي لكن 

إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخذت موقفا 
أكثر ح��ذرا. وق��ال الفالح ”هذا احل��ادث 
سيمر. لكن السعودية دولة مسؤولة جدا 
ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية 
كوسيلة اقتصادية تتسم باملسؤولية 

ونفصلها عن السياسة.“
وأض���اف ”دوري ك��وزي��ر للطاقة هو 
وض��ع دور حكومتي البناء وامل��س��ؤول 
موضع التنفيذ وحتقيق استقرار سوق 
الطاقة العاملية وفقا لذلك، مبا يسهم في 

النمو االقتصادي العاملي.“
وقال إن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح 
االقتصاد العاملي ويوقد ش��رارة رك��ود. 
لكنه أضاف أنه في ظل دخول العقوبات 
املفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل 
كامل الشهر القادم فال يوجد ما يضمن 

عدم ارتفاع أسعار النفط.
وق��ال ”ال ميكنني أن أعطيكم ضمانا، 
ألن���ه ال ميكنني ال��ت��ن��ب��ؤ مب��ا سيحدث 
للموردين اآلخرين“ وذلك عندما سئل إن 

ك��ان بوسع العالم حتاشي العودة إلى 
سعر 100 دوالر للبرميل.

وت��اب��ع ”لدينا عقوبات على إي��ران، 
وال أح��د يعلم كيف ستكون ال��ص��ادرات 
اإليرانية. ثانيا، هناك تراجعات محتملة 
ف��ي دول ش��ت��ى م��ث��ل ليبيا ونيجيريا 

واملكسيك وفنزويال.“
وقال ”إذا اختفى ثالثة ماليني برميل 
يوميا، فال ميكننا تغطية هذا احلجم. لذا 

علينا استخدام االحتياطيات النفطية.“

وأوضح الفالح أن السعودية ستزيد 
اإلن��ت��اج قريبا إل��ى 11 مليون برميل 
يوميا من 10.7 مليون حاليا. وأضاف 
أن الرياض تستطيع زي��ادة اإلنتاج إلى 
12 مليون برميل يوميا وأن حليفتها 
اإلم���ارات تستطيع إض��اف��ة 0.2 مليون 
برميل يوميا أخرى. وقال ”لدينا طاقات 
فائضة محدودة نسبيا ونستخدم جزءا 
كبيرا منها.“ وقال إن املعروض العاملي قد 
يتدعم العام القادم بإمدادات من البرازيل 

وقازاخستان والواليات املتحدة.
وق��ال الفالح ”لكن إذا تراجعت دول 
أخ���رى إض��اف��ة إل���ى التطبيق الكامل 
لعقوبات إي����ران، فسنكون مستغلني 

جلميع الطاقات الفائضة.“
وقالت ثالثة مصادر بصناعة النفط 
إن شركة تسويق النفط العراقية سومو 
استأنفت بيع خام نفط البصرة من خالل 

بورصة دبي للطاقة امس  االثنني.
وأوض��ح��وا أن سومو باعت مليوني 
برميل من خام البصرة اخلفيف حتميل 
نوفمبر تشرين الثاني إل��ى مشتر غير 
م��ع��روف بعشرين سنتا للبرميل فوق 

سعر البيع الرسمي.
وقالت املصادر إن املشتري ميلك خيار 

إرسال الشحنة إلى أوروبا أو آسيا.
كانت آخر مرة باعت فيها سومو خام 
البصرة اخلفيف في بورصة دبي للطاقة 
ف��ي يناير ك��ان��ون الثاني ح��ني عرضت 
شحنه تسليم م��ارس آذار. لكن الشركة 
أوقفت املبيعات لعدم وجود فائض للطرح 

في السوق الفورية.

أسعار اخلام  ترتفع بسبب قرب سريان العقوبات األميركية على إيران

1973 السعودية: »ال نية« لتكرار حظر نفط 

»نيكي« يغلق مرتفعا بفعل انتعاش األسهم الصينية

توقف موجة خسائر األسهم األوروبية بفضل بنوك إيطاليا
ارتفعت األسهم األوروب��ي��ة في 
املعامالت املبكرة امس  االثنني بعد 
ق��رار موديز اإلبقاء على تصنيف 
إي��ط��ال��ي��ا ال��س��ي��ادي مستقرا مما 
خفف بواعث القلق من تراجع في 
سندات البالد وعزز أسهم البنوك 

اإليطالية.
وصعد مؤشر البنوك اإليطالية، 
كثيفة االن��ك��ش��اف على السندات 
احلكومية، أكثر من ثالثة باملئة، 
ليقود مؤشر البنوك األوروب��ي��ة 
للصعود ويساعد املؤشر ستوكس 
600 األوروب���ي ال��ذي ارتفع 0.4 
باملئة إثر خسائر على مدى ثالث 

جلسات متتالية.
وشهد قطاع السيارات طلبا هو 
اآلخر ليرتفع سهم فيات كرايسلر 
4.3 باملئة بعد أن ات��ف��ق صانع 
السيارات اإليطالي األمريكي على 
بيع وح��دت��ه��ا ماجنيتي ماريلي 
في صفقة قيمتها 6.2 مليار يورو 

)7.16 مليار دوالر(.
في املقابل، انخفض سهم فيليبس 
5.2 باملئة بعد أن ج��اءت األرب��اح 
األس��اس��ي��ة ل��ش��رك��ة تكنولوجيا 
الرعاية الصحية الهولندية دون 
ت��وق��ع��ات احملللني ألس��ب��اب منها 
عوامل غير مواتية في أسعار صرف 

العمالت.
وزاد سهم راي��ان إير 3.2 باملئة 

ب��ع��د أن أع��ل��ن��ت ال��ي��وم انخفاض 
األرب���اح سبعة باملئة ف��ي موسم 
ابريل نيسان إل��ى سبتمبر أيلول 
امل��ه��م للشركة وق��ال��ت إن أسعار 
تذاكر الرحالت األوروبية القصيرة 
ستظل ضعيفة خالل الشتاء. لكن 
املتعاملني قالوا إن نتائج الشركة 
لم تكن مفاجئة في ضوء حتذيراتها 

في اآلون��ة األخيرة. ارتفع املؤشر 
نيكي الياباني امس  االثنني حيث 
استقبل املستثمرون بارتياح موجة 
صعود في األسهم الصينية توقعا 
ملزيد من إجراءات التحفيز مما أوقد 
شرارة شراء في الشركات املنكشفة 
على الصني. وبعد أن ختم اجللسة 
الصباحية منخفضا، عكس نيكي 

اجتاهه وصعد 0.37 باملئة ليغلق 
عند 22614.82 نقطة مرتفعا عن 
أدن���ى مستوى ف��ي ستة أسابيع 
22212.57 نقطة ال���ذي سجله 

خالل اجللسة السابقة.
وامل��ؤش��ر ال��ق��ي��اس��ي الياباني 
منخفض ح��وال��ي 7.5 باملئة منذ 
س��ج��ل ذروت����ه ف��ي 27 ع��ام��ا ي��وم 

الثاني م��ن أكتوبر تشرين األول 
وذل���ك بسبب م��خ��اوف األسابيع 
األخيرة بشأن النزاعات التجارية 
والسعودية واإلنفاق املنفلت في 
امليزانية اإليطالية وال��ت��ي نالت 
من املعنويات. واستفادت أسهم 
ياسكاوا إلكتريك لصناعة املعدات 
وفانوك للروبوتات الصناعية من 
قفزة األسهم الصينية لتصعد 3.6 

باملئة و0.5 باملئة على الترتيب.
في املقابل هوى سهم كاواساكي 
9.3 باملئة  للصناعات الثقيلة 
ليغلق عند أدن��ى مستوياته منذ 
نوفمبر تشرين الثاني 2016 بعد 
أن خفضت الشركة توقعاتها جراء 
خسائر ترتبط بنشاطها في مجال 
ع��رب��ات ال��ق��ط��ارات وم��ش��اك��ل في 
احمل��رك ترنت 1000 ال��ذي تنتجه 

رولز رويس.
وقلصت الشركة توقعها ألرباح 
التشغيل ف��ي السنة املالية حتى 
نهاية م��ارس آذار 2019 إل��ى 66 
مليار ين )587 مليون دوالر( من 
75 مليار ي��ن ف��ي ح��ني أبقت على 
تقديراتها للمبيعات عند 1.65 

تريليون ين.
وزاد امل��ؤش��ر توبكس األوس��ع 
ن��ط��اق��ا 0.15 ب��امل��ئ��ة ليغلق عند 
1695.31 نقطة مع صعود 23 من 

قطاعاته الثالثة والثالثني.

رجل يسير بجوار لوحة تعرض املؤشرات في طوكيو

حفار نفط في تكساس

احلرب التجارية وركود االستثمارات يتراجعان 
9 سنوات بالنمو الصيني ألدنى مستوياته في 
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خالد الفالح
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تباطأ منو االقتصاد الصيني في الربع الثالث من 
العام اجل��اري، إلى أدن��ى وتيرة في تسع سنوات، 
على وقع احلرب التجارية املتصاعدة مع الواليات 
املتحدة وركود االستثمارات، ما قد يحمل بكني على 

تعزيز دعمها للنشاط االقتصادي.
وبحسب “الفرنسية”، أعلن مكتب اإلحصاءات 
الوطني أن إجمالي الناجت الداخلي للقوة االقتصادية 
الثانية في العالم سجل منوا بنسبة 6.5 في املائة 
خ��الل الفترة املمتدة ب��ني مت��وز )يوليو( وأيلول 
)سبتمبر(، عاكسا األوضاع القامتة القائمة حاليا. 
وجاءت هذه النسبة مشابهة ملتوسط توقعات 12 
محلال اسُتطلعت آراؤه��م، وهي تشير إلى تباطؤ 
واضح للنمو بعدما قاوم في الفصلني األول “6.8 
في املائة” والثاني “6.7 في املائة”، ولو أنها تبقى 
ضمن هامش الهدف احلكومي البالغ “نحو 6.5 في 
املائة” ملجمل السنة، وهي أضعف وتيرة منو فصلية 
للعمالق اآلسيوي منذ الربع األول من عام 2009، 

حني طالت األزمة املالية األسواق العاملية.
وأق���ر م��او شينجيوجن امل��ت��ح��دث ب��اس��م مكتب 
اإلح��ص��اءات ال��وط��ن��ي، ب��أن ال��ب��الد “تواجه بيئة 
في غاية التعقيد في اخل��ارج وجهود إصالحات 

جذرية”.
ويعاني النشاط االقتصادي الصيني تبعات 
ال��ن��زاع التجاري املتصاعد بني بكني وواشنطن، 
وفرضت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترمب منذ 
متوز )يوليو( رسوما جمركية مشددة على بضائع 
صينية بقيمة 250 مليار دوالر سنويا، من ضمنها 
سيارات وآالت وأدوات كهربائية، في حني تبقى 

الصادرات محركا مهما القتصاد هذا البلد.
وتزيد هذه احلرب التجارية من صعوبة األوضاع 
الدقيقة التي تواجهها الصني على وقع تبعات جهود 

النظام احلاكم لتقليص ديونه.
وس��ع��ت احل��ك��وم��ة الصينية الح��ت��واء ت��زاي��د 
املديونية بتشديد الشروط املطلوبة ملنح القروض، 
وهي تشن حملة ضد “مالية الظل” غير اخلاضعة 
للضوابط، ومتارس ضغوطا على املجالس احمللية 
حلملها على احلد من إنفاقها العام ومن استثماراتها 

القائمة على قروض.
وتنعكس ه��ذه اجلهود سلبا بصورة مباشرة 
على مشاريع البنى التحتية الكبرى وعلى القطاع 
العقاري، الدعامتني الرئيسيتني إلجمالي الناجت 

الداخلي الصيني، كما تعقد متويل الشركات.
وفي مؤشر إلى التباطؤ، ال تزال االستثمارات في 
األصول الثابتة، التي تعتبر مؤشر اإلنفاق في البنى 
التحتية، تراوح مكانها، وإن كانت هذه االستثمارات 
قد سجلت ارتفاعا طفيفا وغير متوقع محققة 5.4 
في املائة خالل الفصول الثالثة األول��ى من السنة 
بعد نسبة 5.3 في املائة في الفترة نفسها من العام 
املاضي، إال أنها تبقى قريبة من أدنى مستوى منو 
سجلته حتى اآلن، ويشكل االستثمار اخلاص نحو 

60 في املائة من إجمالي االستثمارات في الصني.
وح���ذر ج��ول��ي��ان إي��ف��ان��ز ب��ري��ت��ش��ارد م��ن مكتب 
“كابيتال إيكونوميكس” للدراسات “ميكن التشكيك 
في أن يكون هذا االنتعاش كافيا ملنع االقتصاد من 

تسجيل مزيد من التباطؤ في الفصول املقبلة”.
وأصدر مكتب اإلحصاءات الوطني أرقاما أخرى 
ال تشير هي أيضا إلى أي انفراج، حيث سجل اإلنتاج 
الصناعي أيضا تباطؤا في أيلول )سبتمبر( محققا 
منوا بنسبة 5.8 في املائة فقط مقارنة بالشهر نفسه 
من السنة السابقة، وه��و تباطؤ يفوق توقعات 
املختصني الذين استطلعت وكالة بلومبيرج آراءهم 

“6+ في املائة”.

منو الطلب على القروض 
14 باملئة في اإلمارات التجارية 

أظهر مسح للبنك املركزي اإلماراتي ارتفاعا في الطلب على القروض 
التجارية خالل الربع الثالث من العام ب�%14 مقارنة بارتفاع بنحو 12% 
في الربع الثاني. وتتوقع الشركات بحسب نتائج املسح، أن يرتفع الطلب 

على القروض أكثر إلى نسبة تتجاوز 22%.
أما الطلب على القروض الشخصية، فقد تراجع بحسب نتائج املسح 

ب�%10، وكان االنخفاض األكبر في الطلب عليها في إمارة أبوظبي.

البطالة باململكة املتحدة في أدنى 
43 عاما معدالتها منذ 

أظهرت أرقام رسمية أن نسبة البطالة في بريطانيا استقرت عند معدل 
4 باملئة في األشهر الثالثة املنتهية في اغسطس هي األدنى منذ 1975.

وال يزال معدل البطالة ) نسبة اليد العاملة العاطلة عن العمل ( في نفس 
املستوى الذي كان عليه في األشهر الثالثة املنتهية في يوليو، حسب بيان 
للمكتب الوطني لإلحصاءات. وكشف املكتب أيضا ارتفاعا في وتيرة منو 
الرواتب. وارتفع معدل العائدات، باستثناء املكافآت، بنسبة 2،7 باملئة 
على اس��اس سنوي في اغسطس، مقارنة ب� 2،6 باملئة في الشهر الذي 
سبقه. غير أنه مع احتساب املكافآت فإن العائدات منت بنسبة 3،1 باملئة 

وهي أفضل نسبة منذ نحو عقد مقارنة ب� 2،9 باملئة في الفترة السابقة.

ارتفاع معاشات املسنني في أملانيا 
10 سنوات 22 باملئة خالل  

شهدت معاشات املسنني في أملانيا ارتفاعا بنسبة 22 بالئمة خالل 
األعوام العشرة املاضية .

وذك��رت صحيفة “راينيشه بوست” األملانية الصادرة استنادا إلى 
بيانات حديثة للتأمني األملاني للمعاشات أن متوسط معاشات التقاعد كان 
يبلغ 718 يورو شهريا عام 2007، وقد ارتفع إلى نحو 875 يورو شهريا 

حتى عام .2017
كما ارتفع متوسط إجمالي املعاشات في أملانيا بنسبة %28 من 845 

يورو شهريا عام 2007 إلى 1078 يورو عام2017.

اليورو يرتفع بفعل هبوط كبير لتكلفة 
االقتراض في إيطاليا

الذهب يرتفع بفعل تراجع الدوالر 
واملخاوف العاملية

ارت��ف��ع ال��ي��ورو ام��س  االثنني 
بفضل ه��ب��وط تكلفة اق��ت��راض 
احلكومة اإليطالية بعد االرتفاع 
األخير لتنعم السوق بشيء من 
الهدوء بينما ساهمت التعهدات 
مبزيد من التحفيز االقتصادي 
في الصني في تخفيف أثر بواعث 

القلق السياسي.
وخ��ف��ض��ت وك���ال���ة م��ودي��ز 
للتصنيفات االئتمانية تصنيف 
دي��ون احلكومة اإليطالية يوم 
اجلمعة املاضي لكنها أبقت على 
النظرة املستقبلية مستقرة على 

غير املتوقع.
أدى ذل�������ك، إل������ى ج��ان��ب 
تصريحات نائب رئيس الوزراء 
لويجي دي مايو بشأن استعداد 
احل��ك��وم��ة لعقد م��ح��ادث��ات مع 
االحت��اد األوروب���ي وس��ط خالف 
بشأن ميزانية روم��ا، إلى زيادة 
الطلب علي الدين اإليطالي بعد 
هبوط حاد في األسابيع األخيرة.

وعلى مدار العام احلالي نزل 
اليورو غالبا كلما ارتفعت عائدات 

السندات احلكومية اإليطالية.
وزادت العملة امل��وح��دة 0.3 
باملئة إلى 1.1550 دوالر لتسجل 
أعلى مستوى خالل يوم االثنني 
وتبتعد عن املستويات املنخفضة 
للفترة األخ��ي��رة عند 1.1433 

دوالر.

وه��ب��ط م��ؤش��ر ال����دوالر 0.3 
باملئة إلى 95.472.

وارت��ف��ع ال��ي��ورو 0.2 باملئة 
إل��ى 1.1487 فرنك سويسري 
وزاد بنفس النسبة أمام اجلنيه 
االس��ت��رل��ي��ن��ي ليسجل 88.26 

بنس.

ارتفعت أسعار الذهب امس  
االثنني متجهة صوب ذروتها في 
شهرين ونصف التي سجلتها 
األسبوع املاضي في ظل تراجع 
ال�����دوالر وامل���خ���اوف املتعلقة 
بتنامي ال��ت��وت��رات السياسية 
وتباطؤ النمو االقتصادي العاملي 

مما قدم الدعم للمعدن.
وفي الساعة 0745 بتوقيت 
جرينتش ك��ان السعر الفوري 
للذهب مرتفعا 0.1 باملئة إلى 
1226.43 دوالر ل��ألوق��ي��ة 
)األون���ص���ة(. وف��ي 15 أكتوبر 
ت��ش��ري��ن األول، الم���س امل��ع��دن 
النفيس أع��ل��ى مستوياته منذ 
26 يوليو متوز عند 1233.26 
دوالر. وارتفعت عقود الذهب 
األمريكية اآلجلة 0.1 باملئة إلى 

1229.40 دوالر لألوقية.
وقالت هيلني الو احملللة لدى 
أرجونوت لألوراق املالية ”حتى 
اآلن ن��رى خلطة جيدة لتعافي 
أس��ع��ار ال��ذه��ب. أح��د مكوناتها 
التباطؤ االق��ت��ص��ادي العاملي، 

واآلخر الضبابية اجليوسياسية.
”إذا أطبقت ال��ت��وت��رات فقد 
نرى الذهب ينتعش إلى 1300 

دوالر.“
وبحسب استطالعات أجرتها 
رويترز آلراء االقتصاديني، فقد 
تدهورت توقعات النمو العاملي 
للعام 2019 للمرة األولى وسط 

تكهنات ب��أن احل��رب التجارية 
األم��ري��ك��ي��ة الصينية وتشديد 
األوضاع املالية سيطلقان موجة 
التباطؤ التالي. وارتفعت الفضة 
0.4 باملئة في املعامالت الفورية 
إلى 14.65 دوالر لألوقية وزاد 
البالتني 0.8 باملئة إلى 836.20 

دوالر لألوقية.

20 يورو ورقة مالية فئة 
حبيبات من الذهب

الهند تفرض رسوم إغراق جديدة على االحتاد األوروبي وفيتنام
فرضت الهند رسوما ملكافحة اإلغراق على وارداتها 
م��ن خيوط ال��غ��زل النايلون م��ن االحت���اد األوروب���ي 
وفيتنام بنحو 719 دوالر للطن الواحد مل��دة خمس 

سنوات اعتبارا من 26 )أكتوبر( اجلاري. 
وج��اء ف��رض ه��ذه الرسوم عقب شكاوى تقدم بها 

خمسة العبني محليني في إنتاج ه��ذه امل��ادة ل��وزارة 
التجارة الهندية، مطالبني بإجراء حتقيقات تثبت أن 
اإلغ��راق قد تسبب في أضرار مادية، وهو ما قامت به 

السلطات الهندية منذ منتصف عام 2017.
وطبقا ملذكرة رسمية حصلت عليها “االقتصادية” 

من الوفد التجاري الهندي في جنيف، ف��إن خيوط 
النايلون )خيوط متعددة األشكال( قد صدرت إلى الهند 
من االحتاد األوروب��ي وفيتنام بأسعار أقل من قيمتها 
العادية ما أحل��ق أض���رارا مالية بالصناعة احمللية 
بسبب إغراقها مبثل هذه ال���واردات. وتسمح قوانني 

منظمة التجارة للدولة العضو فرض رسوم مكافحة 
إغراق عندما تبيع دولة أخرى، لها أو لغيرها، منتجا 
بسعر يقل عن سعر بيعه في سوقها احمللية، أو بسعر 
مياثل كلفة إنتاجه، بشرط أن يسبب ذلك، أو يتسبب في 

ضرر مادي للصناعة احمللية للبلد املستورد، 


